Menighedsrådsmøde d. 12.03. 2019 kl. 19.00
I konfirmandstuen
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Siden sidst

Godkendt
Godkendt og underskrevet
NYT: To tilbud skal fremover indhentes når udgiften til
arbejdet forventes at overskride 50.000 kroner.
Orientering fra møde i provstiet vedr. revision. En række
bemærkninger/præciseringer fra mødet blev gennemgået
og taget til efterretning.
Provsten vil deltage på menighedsrådsmødet den 29.maj for
at drøfte mulige strukturelle ændringer i provstiet.

4.

Økonomi
a) Kvartalsrapport
b) Regnskab 2018
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Kommende møder:
a) Fælles menighedsrådsmøde
den 26. marts – ting, som
ønskes drøftet?
b) Offentligt menighedsmøde
den 22. august. Program
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Orientering
a) Kontaktperson

a) Kvartalsrapport pr. 31.12 gennemgået og taget til
efterretning.
b) Årsregnskabet 2018 blev gennemgået og godkendt.
Lomborg-Rom sognes menighedsråd, CVR-nr. 11154913,
Regnskab 2018, Afleveret d. 12-03-2019 09.00
Følgende punkter ønskes drøftet: 1) Intensiveret
samarbejde mellem de to menighedsråd. 2) Studietur. 3)
Gensidig orientering.
Udoverden generelle orientering om menighedsrådet
arbejde det forløbne år, vil Grete Bækgaard på mødet
fortælle om kristnes vilkår i Libanon. Mødet indledes med en
lettere anretning/ smørrebrød.
A ) MU samtaler er afholdt.
Ønske om at tæppet i Lomborg kirke udskiftes. Spørgsmålet
drøftes på kommende kirkesyn.
Vi er blevet opmærksomme på, at takstbladet vedr.
grandækning ikke stemmer overens med de faktiske
udgifter´. Vi arbejder videre med sagen. Vi ønsker samme
takster og tilbud ved Lomborg og Rom kirkegårde.

b) Kirkeværge

B) Flisebelægning til graverbygning på Lomborg kirkegård
igangsættes snarest.
Etablering af lydanlæg i Lomborg kirke færdiggøres snarest.
Tilbud på renovering af gulv i Lomborg kirke foreligger 25.000 kroner.

c) Kassereren

- Orgelkonsulent vil kigge på orglet i Rom kirke. Orglet er
falsk, sandsynligvis p.g.a temperatursvingninger.
Ubetalte regninger (Faktura 19550, 19549, 11961, 11992 og
17856) vedr. gravstedsvedligeholdelse blev behandlet. Der
er udsendt rykkerskrivelse, men intet er sket.
Menighedsrådet besluttede at der ikke gøres yderligere i
sagen. Gravstederne vil dog ikke blive vedligeholdt før
beløbet er indbetalt.

d) Kirkeudvalg

D. Intet

e) Præstegårdsudvalg

E) Fjernvarme etableres i indeværende år.
Køleskab i konfirmandstue er defekt. Henning sørger for
indkøb af en ny.

f) Bladudvalg

F. Intet

g) Aktivitetsudvalg

Orientering om fællesskabsaftener. Program for efteråret er
undervejs.
Menighedsrådet besluttede, at der skal indkøbes 25
eksemplarer af ”100 salmer” til hver kirke.

h) Sognepræsten

Printer på præstekontor ønskes udskiftet. Der indkøbes en
farveprinter.
Henning orienterede om turistfolderen, hvortil der skal
skrives en ny omtale af kirkerne. Grete vil sammen med
Henning lave en ny omtale
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Næste møde
Eventuelt

Ref. HBM

29. maj. Provsten deltager på mødet
Intet

